
Miejscowość/ teren ski 

Dolina  Zillertal  to  jedna  z  najbardziej  znanych  i  najczęściej 
odwiedzanych dolin w Tyrolu. Rozciąga się pomiędzy pasmem Tuxer 
Alpen,  a  Alpami  Kitzbühelskimi,  gdzie  wąskimi  zakolami  wije  się 
rzeka Ziller. Wzdłuż całej doliny rozlokowało się szereg przytulnych, 
tętniących własnym rytmem miejscowości wypoczynkowych. Kurorty 
te dostarczają  wszelkich przyjemności  dla ducha i  ciała.  Wspaniałe 
widoki  na  szczyty  górskie,  alpejskie  łąki,  tradycyjna,  drewniana 
architektura oraz wieżyczki kościołów tworzą razem niezapomniane 
wrażenia.Dolina  rzeki  Ziller  to  jeden  z  największych  rejonów 
narciarskich  w  Austrii.  Dysponuje  on  aż  10  ośrodkami  alpejskimi, 
gdzie  można  korzystać  z  366  tras  i  147  wyciągów.  Z  myślą  o 
narciarzach  powstał  wspólny  karnet  Zillertal  Superskipass  oraz 
doskonale funkcjonujący system skibusów. 

Termin 

W zależności od terminu , 
rodzaju zakwaterowania 
ilości uczestników oraz 
zakresu proponowanych 
atrakcji ceny mogą 
kształtować się różnie. 

Cena 

od 620 EURO/osoba 

Cena zawiera 

 
5 noclegów w Hotel 
Kohlerhof **** w Fugen 

Zillertaler Superskipass  4 
dni 

Wyżywienie HB: poranny 
bufet śniadaniowy i 4-
daniowa kolacja 
serwowana wraz z 
bufetem sałatkowym 

Wstęp do strefy wellness: 
duży basen wewnętrzny z 
łóżkami bąbelkowymi oraz 
wodospadem, bio sauna, 
sauna fińska, sauna parowa, 
pokój relaksacyjny, jacuzzi 

Welcome drink 

ZILLERTAL 
| NARTY | AUSTRIA | 



Skipass 
Zillertaler  
Superskipass 

147 wyciągów,  

366 km tras 

Mapa tras 

Wieczorne rozrywki (program 
dosyłany na miesiąc przed 
wyjazdem) 

Darmowy parking dla 
samochodów pod hotelem 

free WIFI 

klub nocny w hotelu 

Cena nie zawiera 

Ubezpieczenia 

Podatku lokalnego 2E/dzień 
płatnego na miejscu od 
osoby 



Hotel Kohlerhof**** 
Położony tuż obok kolejki linowej Spieljochbahn w dolinie Zillertal czterogwiazdkowy hotel 
Kohlerhof  oferuje  spa  o  powierzchni  3000 m²  z  krytym i  odkrytym basenem.  Wszystkie 
apartamenty dysponują balkonem z widokiem na góry.

W hotelowym spa  znajduje  się  6  saun,  wanna  z  hydromasażem,  łaźnia  parowa  i  taras  do 
opalania.  Goście mogą  tu także korzystać  z  rozmaitych masaży i  zabiegów kosmetycznych. 
Hotel  zapewnia  rozrywki  w  postaci  nordic  walkingu  i  wycieczek,  a  także  wieczorów 
tanecznych.

Przestronne i eleganckie pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do 
kanałów telewizji kablowej oraz stację dokującą do iPoda, a w łazience znajdują się szlafroki, 
kapcie i suszarka do włosów.

Na terenie hotelu mieści się restauracja serwująca dania kuchni austriackiej i międzynarodowej, 
pizzeria oraz piwnica z winami. Goście mogą wybrać się również do baru dla narciarzy i do 
baru koktajlowego.

Do dyspozycji Gości jest sprzęt do gry w ping ponga oraz przechowalnia sprzętu narciarskiego 
i  rowerów.  W pomieszczeniach  ogólnodostępnych  można  korzystać  z  bezpłatnego 
bezprzewodowego dostępu do Internetu.

W ogrodzie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz staw. Na miejscu dostępny jest bezpłatny 
prywatny parking. Centrum Fügen oddalone jest o 800 metrów.



 
 


